
Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat zij in het kader

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunningen heeft verleend:

• Venlo, Ganzenstraat 94, voor het kappen van één boom, verzonden op 4 augustus 2016 (995712)

• Venlo, Leutherweg 83, voor het aanbrengen van handelsreclame, verzonden op 5 augustus 2016

(958942)

• Venlo, Vijverhofstraat 2, voor het uitvoeren van groot onderhoud aan een schoolgebouw, het

veranderen van kozijnen en het plaatsen van een luchtbehandelingskast, verzonden op 5 augustus

2016 (918540)

• Venlo, Holleweg 76, voor het oprichten van een woning en het aanleggen van een inrit/uitweg,

verzonden op 11 augustus 2016 (970576)

• Venlo, Parade 45 en 45A, voor het gedeeltelijk veranderen van een bedrijfsgebouw in een appar-

tement, verzonden op 9 augustus 2016 (977379)

• Venlo, Racinestraat, aan de zijkant van nummer 16 (sectie N 4254), voor het plaatsen van erfaf-

scheiding en een tuinhuis, verzonden op 4 augustus 2016 (947219)

• Venlo, Noordervaartweg 5, voor het kappen van één boom, verzonden op 9 augustus 2016 (991230)

Inzage

De stukken kunnen op afspraak worden ingezien.

Voor algemene informatie over deze aanvragen kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum,

telefoonnummer 14 077.

Bezwaar (reguliere procedure)

Tegen het besluit (voorbereid met de reguliere procedure) kunnen belanghebbenden bezwaar indienen

bij burgemeester en wethouders van Venlo,  binnen zes weken met ingang van de dag na bekendmaking

aan de

aanvrager. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat uw naam, adres, de dagtekening,

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Voor informatie over de wijze en de precieze voorwaarden voor het indienen van bezwaar, schriftelijk

of online,  kijk op www.venlo.nl/bezwaar-en-beroep.
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